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Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Autoritate contractanta: JUDETUL IASI
Numar invitatie / anunt: 390004 / 02.08.2016
Denumire contract: Contract de furnizare autoturism, autoutilitara si cvadriciclu Lot 1 – autoutilitara cu 5 locuri pentru
Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale – Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Iasi; Lot
2 – autoturism pentru Centrul Militar Zonal Iasi Lot 3 – Cvadriciclu necesar derularii proiectului „Cresterea capacitatii de
interventie operativa si a mobilitatii structurilor de ordine si siguranta publica ale Inspectoratului de Jandarmi Judetean Iasi”
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
DESCRIERE
I.1.1)
Sediul social
JUDETUL IASI
Cod fiscal: 4540712, Adresa: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, Iasi, Telefon: +40 0232235100,
Fax: +40 0232214425/210/336 , Email: achizitii.publice@icc.ro
I.1.2)
Adresa la care se transmit ofertele:
In S.E.A.P. (www.elicitatie.ro)
I.1.3)
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2)
TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1)
Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)
Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
DESCRIERE
II.1.1)
Denumire contract:
Contract de furnizare autoturism, autoutilitara si cvadriciclu Lot 1 – autoutilitara cu 5 locuri pentru Administratia
Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale – Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Iasi; Lot 2 –
autoturism pentru Centrul Militar Zonal Iasi Lot 3 – Cvadriciclu necesar derularii proiectului „Cresterea capacitatii
de interventie operativa si a mobilitatii structurilor de ordine si siguranta publica ale Inspectoratului de Jandarmi
Judetean Iasi”
II.1.2)
Tip contract: Furnizare
II.1.3)
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)
Obiectul contractului:
Obiectul contractului reprezinta furnizarea de: autoturism, autoutilitara ?i cvadriciclu, dupa cum urmeaza: Lot 1 –
autoutilitara cu 5 locuri pentru Administra?ia Nationala a Rezervelor de Stat ?i Probleme Speciale – Structura
Teritoriala pentru Probleme Speciale Ia?i – 1 buc; Lot 2 – autoturism pentru Centrul Militar Zonal Ia?i – 1 buc; Lot
3 – Cvadriciclu necesar derularii proiectului „Cresterea capacitatii de interven?ie operativa ?i a mobilita?ii
structurilor de ordine si siguran?a publica ale Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean Iasi” – 1 buc. Descrierea
obiectului contractului este disponibila în sectiunea III  Caiet de sarcini inclusiv anexe din cadrul prezentei
documentatii de atribuire.
II.1.6)
CPV: 341100001  Autoturisme (Rev.2)
II.1.7)
Impartire pe loturi: Da
II.2)
CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)
Valoare estimata: 150,000 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)
CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)

Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire

Garantie de participare

Garantie de buna executie

Descriere
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare dupa cum urmeaza:  in
cuantum de 1.300 lei pentru Lotul 1,  in cuantum de 900 lei pentru Lotul 2,  in
cuantum de 750 lei pentru Lotul 3. Garantia de participare se constituie in
conformitate cu prevederile art. 36 din HGR 395/2016 prin virament bancar in
contul Consiliului Judetean Iasi nr. RO72TREZ4065006XXX000459, CF:
4540712, Trezoreria Municipiului Iasi, sau printrun instrument de garantare
emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari,
care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în
conditiile legii. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la
casieria autoritatii contractante a sumei aferente lotului ofertat in numerar. In
orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie
prezentata in original, cel mai tarziu la data si oralimita de depunere a ofertelor.
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile calendaristice
incepand cu data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare emisa
in alta limba decat romana va fi prezentata în original si va fi însotita de
traducerea autorizata în limba româna. (Model orientativ Formular nr.1, in
original). Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în euro/alta valuta
se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor
cu 5 zile. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie
constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti
membrii grupului de operatori economici. Ofertantii tip IMM care indeplinesc
prevederile legislatiei in vigoare (Legea 346/2004), beneficiaza de reducere de
50% a cuantumului GP.
Garantie de buna executie a contractului se va constitui în cuantum de 5% din
pretul contractului ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv TVA, conform art. 39 si
art.40 din HGR 395/2016, prin virament bancar sau printrun instrument de
garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de
asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3)  (5) din
HGR/395 aplicânduse corespunzator. Daca partile convin, GBE se va putea
constitui si conf. alin. 3 al art. 40 din HGR 395/2016. În cazul în care valoarea
garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de lei, autoritatea
contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la
casierie sumelor corespunzatoare în numerar. Garantia de buna executie a
contractului trebuie constituita în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului de achizitie publica de catre ambele parti, sub sanctiunea retinerii
garantiei de participare. Perioada de valabilitate a GBE trebuie sa acopere
perioada de timp pana la data intocmirii procesuluiverbal de receptie a
produselor care fac obiectul contractului de achizitie publica, conform art. 42
alin. 1) din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Ofertantii tip IMM care
indeplinesc prev. legisl. in vig. (Legea 346/2004), beneficiaza de reducere de
50% a cuantumului GBE. In cazul unei asocieri, red.cu 50% se aplica daca toti
asoc. sunt IMM. Garantia de buna executie emisa în alta limba decât româna
va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba
româna. (Model orientativ Formular nr.2, in original)

III.2)
CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau
al profesiei
Descriere: Cerinta nr. 1  neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr.98/2016. Operatorul economic
(ofertant unic, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul
DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice atrage excluderea operatorului economic din procedura aplicata pentru atribuirea
contractului de achizitie publica. Documente justificative: cazierul judiciar al operatorului economic ?i al

membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic,
sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din
certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv din tara de origine sau in tara in care ofertantul este
stabilit ori alte documente echivalente emise de autoritati competente emise de tara respectiva, in cazul
ofertantilor straini; Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat
cu art. 66 din HG 395/2016. Cerinta nr. 2  neincadrarea in prevederile art. 165 coroborat cu art. 166 din Legea
nr.98/2016. Operatorul economic (ofertant unic, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta
corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 165
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea operatorului economic din procedura
aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. certificat de atestare fiscala pentru persoane
juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului.  documente prin care se demonstreaza
faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art.
171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice, daca este cazul; Documentele justificative care probeaza
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016 Cerinta : din
certificatul de atestare fiscala trebuie sa rezulte ca operatorul economic sia indeplinit obligatiile de plata a
impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii sau valoarea
acestor datorii se incadreaza in pragurile prevazute la art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor,
taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, indeplineste una din urmatoarele
conditii: a) este mai mic de 4.000 lei; b) este mai mare de 4.000 lei si mai mic de 5% din totalul impozitelor,
taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic la cea mai recenta data scadenta a acestora.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66
din HG 395/2016. Cerinta nr. 3  neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr.98/2016. Operatorul economic
(ofertant unic, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul
DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice atrage excluderea operatorului economic din procedura aplicata pentru atribuirea
contractului de achizitie publica. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii
detaliate privind reglementarile specifice in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt: 
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor Adresa: Bvd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti Web:
http://www.mmediu.ro  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice Adresa: str.
Dem.I.Dobrescu nr.2  4 sectorul 1 Bucuresti, cod postal 010026 Adresa web: http://www.mmuncii.ro  Se
solicita operatorilor economici sa indice în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, conform art. 51 alin (2) din Legea
98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a
fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66
din HG 395/2016. Cerinta nr. 4  neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice Operatorul economic (ofertant unic, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in
formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatiile prevazuta la art. 60 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea
contractului de achizitie publica. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 din Legea
nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii
contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: 1. POPA Maricel 
PRESEDINTE AL CONSILIULUI JUDETEAN IASI, 2. LUPU Victorel  Vicepresedinte al Consiliului Judetean Iasi,
3. CHIRILA Victor  Vicepre?edinte Consiliul Jude?ean Ia?i, 4. VERNICA Lacramioara Secretarul Judetului Iasi,
5. ALUNGULESEI Gabriela Director Executiv, Directia Juridica, 6. ARVINTE Elena  Director Executiv, Direc?ia
Economica, 7. BUHUSI Alina Maria  Directia Economica, Director Executiv Adjunct, 8. DOROBAT Mihaela –
Directia Economica, Sef Serviciu Financiar Contabil, 9. MUSCHERU Anca Luminita  Director Executiv, Directia
Achizitii Publice, 10. ANTONESEI  ROPCEAN IuliaRamona  Directia Achizitii Publice, Sef Serviciu Achizitii
Publice si Contracte, 11. IFTIMIEI Mihai  Consilier juridic, Directia Achizitii Publice, 12. CHIRIAC Mariana –
Director Executiv, Directia Tehnica si Investitii, 13. TESCU Grigore – Consilier, Directia Tehnica si Investitii, 14.
IRIMIEA Gabriel Benone – ?ef Birou Ghi?eu Unic, Arhiva ?i Secretariat ATOP.  Consilieri judeteni: 1.
AFLOAREI SORIN – ALEXANDRU 2. AIVANOAEI CONSTANTIN  ALIN 3. ANICULAESI MIRCEA 4. APOSTOL
SILVIU 5. AVRAM PETRU 6. BRATESCU LIVIU 7. BULGARU LIVIU  GABRIEL 8. CARP PETRA 9. CALIN STEFAN
10. CATUR CONSTANTIN  CATALIN 11. CIORNIA CAMELIA 12. CÎMPEANU ION 13. CÎTEA PETRONELA 14.
CÎTEA VASILE 15. COJOCARU PETRU  BOGDAN 16. COTIUGA VASILE 17. DANGA MARIUS  SORIN 18.
FLUTUR SORIN  GEORGEL 19. IVANCIA MIHAELA 20. LAICU OVIDIU  MUGUREL 21. MACOVEI SILVIU NICU
22. MANOLACHE MIRCEA 23. MINCIUNA – BEJAN DANIEL  IONUT 24. MOROSAN CATALIN 25. OLTEANU
ROMEO 26. ROSCA CIPRIAN  LUCIAN 27. SANDU ION  VASILE 28. STANCIU CRISTIAN 29. SALARU VASILE
30.SERBAN CONSTANTIN 31. TARABOANTA IULIAN 32. URSANU RADU  IONEL 33. USCATU CONSTANTIN –

MARIAN 34. VATRA GHEORGHE ROMEO Nota1: In conformitate cu art. 168 din Legea 98/2016 autoritatea
contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul
nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator,
din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate,
caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. Nota 2: In
cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de
natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167,
autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista
prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a
unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Operatorii economici ce
depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa
reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a
constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul
contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre
operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele
justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator
emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor straini, documente echivalente emise în ?ara de reziden?a, urmeaza
sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie
reale/valide la data prezentarii acestuia. Acest certificat trebuie prezentat in original/copie legalizata numai de
ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul
sustinator, dupa caz) la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu
art. 66 din HG 395/2016.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Cerinta nr. 1 Lista principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera
ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Operatorii economici trebuie sa
faca dovada ca in ultimii 3 ani au furnizat produse similare in valoare cumulata de minim:  66.000 lei fara TVA
pentru Lotul 1;  45.000 lei fara TVA pentru Lotul 2;  37.000 lei fara TVA pentru Lotul 3. Numarul de ani aferenti
experientei similare se calculeaza prin raportare la datalimita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea
contractanta in anuntul de participare simplificat. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea
contractanta accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), in locul documentelor
solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada
preliminara,Tert/terti sustinator/sustinatori Daca ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionala invocand sustinerea unui/unor terti, acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma
faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resurse invocate. Odata cu angajamentul de sustinere,
ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii
sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor
asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul
angajament. In cazul in care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile, angajamentul asigura
autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina
dificultati pe parcursul derularii contractului. Operatorii economici pot invoca sustinerea unui /unor tert/terti
pentru maximum 50% din cerinta privind experienta similara. Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in
considerare aceasta sustinere, ca proba a indeplinirii criteriilor minime impuse in cadrul documentatiei de
atribuire, cu conditia ca ofertantul sa poata demonstra ca dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda
sustinerea, necesare pentru realizarea contractului. Tertul sustinator va completa formularul DUAE din
documentatia de atribuire.,Ofertantul precizeaza in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le
subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul are obligatia de a cuprinde in
oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care
urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul
subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Subcontractantul va completa formularul DUAE din
documentatia de atribuire. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor)
minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata  Intro singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2)
CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)
INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 22.08.2016 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)
MOD DE FINANTARE
VI.1.1) Contractul se inscrie intrun proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 02.08.2016 09:38
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